Segunda-feira (23.03)
Disse-lhes o sacerdote: Ide em
paz; o caminho que levais está
sob as vistas do SENHOR (Juízes
18.6).
Vamos interceder: Para que
Deus dê instrução para os seus
ﬁlhos no trabalho, negócios,
família e em tudo o que ﬁzerem.
LBA: Juízes 16-18
Terça-feira (24.03)

Princípio do Assertividade
(Mateus 5.37; Romanos 15.2,14; Gálatas 6.1; Efésios 4.15)
Vou conversar com você no tempo certo, de maneira
franca, respeitosa, direta, amorosa, sincera e controlada, a respeito de situações pessoais e da maneira de
viver a vida cristã. Desse modo, a cada dia, cresceremos na comunhão, na fé e no amor, e nos revestiremos
continuamente de Cristo.
Permanecendo conectados
Como é de conhecimento de todos, as autoridades
públicas anunciaram medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus – COVID19. Diante disso, adotamos as
seguintes medidas para os grupos pequenos. As
reuniões presenciais estão suspensas. Mas nos manteremos conectados.
De que forma? Sugestões:
1.Por videoconferência;
2.Correntes de oração por telefone, mensagens de
texto ou áudio;
3.Mantendo contato para cuidado mútuo.

Antes, subiram os ﬁlhos de Israel,
e choraram perante o SENHOR
até à tarde, e consultaram o
SENHOR, dizendo: Tornaremos a
pelejar contra os ﬁlhos de
Benjamim, nosso irmão? Respondeu o SENHOR: Subi contra ele
(Juízes 20.23).
Vamos interceder: Pela Tarde de
Esperança, para que haja
arrependimento, libertação e
mudança de vida no meio do seu
povo.
LBA: Juízes 19-21
Quarta-feira (25.03)
Agora, pois, minha ﬁlha, não
tenhas receio; tudo quanto
disseste eu te farei, pois toda a
cidade do meu povo sabe que és
mulher virtuosa (Rute 3.11).
Vamos interceder: Pelas
mulheres da Igreja e por aquelas
que também estão investidas de
autoridade no nosso meio para
que sejam virtuosas.
LBA: Rute 1-4
Quinta-feira (26.03)

servo ouve (1 Samuel 3.10).
Vamos interceder: Para que os
ﬁlhos de Deus possam ouvir e
obedecer a voz de Deus.
LBA: 1 Samuel 1-3
Sexta-feira (27.03)
Disse mais Samuel: Congregai
todo o Israel em Mispa, e orarei
por vós ao SENHOR (1 Samuel 7.5).
Vamos interceder: Pelos nossos
contatos, amigos, familiares que
estão longe dos caminhos do
Senhor.
LBA: 1 Samuel 4-7
Sábado (28.03)
O Espírito do SENHOR se
apossará de ti, e profetizarás com
eles e tu serás mudado em outro
homem (1 Samuel 10.6).
Vamos interceder: Para que o
Espírito Santo do Senhor venha
sobre a Igreja, sobre nossa
nação, trazendo mudança no
meio de seus ﬁlhos.
LBA: 1 Samuel 8-10
Domingo (29.03)
Quanto a mim, longe de mim que
eu peque contra o SENHOR,
deixando de orar por vós; antes,
vos ensinarei o caminho bom e
direito (1 Samuel 12.23).
Vamos interceder: Pelos cultos,
famílias e pessoas; que haja
salvação.
LBA: 1 Samuel 11-13
*LBA – roteiro de leitura da Bíblia
em 1 ano.

Então, veio o SENHOR, e ali
esteve, e chamou como das
outras vezes: Samuel, Samuel!
Este respondeu: Fala, porque o teu

Algumas perguntas para reﬂexão:
Título: Oração de adoração
Texto: Salmos 96.9

Crianças
As crianças fazem parte da célula, por isso é
importante mantê-las engajadas e participando da
comunhão de forma criativa.

Série: Oração

Oração de adoração
Adorem o Senhor na beleza da sua santidade; tremam diante
dele, todas as terras (Salmos 96.9 - NAA).
Adoração é contemplação, afeição, culto, reverência, respeito,
homenagem, veneração, consideração, admiração, assombro,
surpresa, êxtase, deslumbre. Nossa adoração a Deus é diretamente proporcional à percepção que temos dele. O salmista é
mestre na escola da adoração e nos ensina esse movimento
em nossa oração que expressa respeito, admiração e reverência diante do Senhor. Dentre tantos atributos, lemos em
Salmos 96 que podemos adorá-lo porque Deus é glorioso (vv
1-6), santo (vv 7-9) e poderoso (vv 10-13).
Adoramos a Deus em sua glória. Os pagãos que adoram
ídolos, obras das mãos humanas, inúteis e corruptas (Salmos
115.4-8). Ao contrário disso, nós adoramos o Deus vivo e
verdadeiro, pois reconhecemos que ele fez os céus (Salmos
96.5) que proclamam sua glória (Salmos 19.1). Declaramos que
o Senhor está revestido de glória e majestade, força e formosura no seu santuário (Salmos 96.6). Anunciamos entre as
nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas
(Salmos 96.3).
Adoramos a Deus em sua santidade. O Deus que é verdadeiro, alto, sublime, habita na eternidade e se chama Santo
(Isaías 57.15) aproximou-se de nós por meio de Cristo. Nele
fomos feitos santos (Efésios 5.25b-27; Hebreus 9.13-14; 10.14) e,
só assim, podemos adorá-lo na beleza da sua santidade
(Salmos 96.9) com os corações cheios de alegria. Na
adoração, atribuímos a ele glória e força e lhe oferecemos
ofertas na intimidade da sua presença (Salmos 96.7-8).

Os cultos dominicais das 10h e das 19h serão transmitidos pela internet, sendo assim podemos reﬂetir sobre
o tema da mensagem e compartilhar nos grupos de
whatsapp de nossas células.

1.Como foi a experiência de participar do culto on-line?
2.Compartilhe no grupo algo da mensagem que tocou
sua vida.
3.Em tempos de crise, quais os resultados da adoração
para a nossa vida?
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Encontros das Células

Adoramos a Deus em seu poder. Somos o povo da aliança
que já desfruta o governo justo e amoroso do Pai celestial. Por
isso, adoramos declarando entre as nações: Reina o Senhor.
Ele ﬁrmou o mundo para que não se abale e julga os povos com
equidade (Salmos 96.10). A adoração torna-se universal
(Salmos 96.11-12), com alegria, na presença do Senhor, porque
vem, vem julgar a terra; julgará o mundo com justiça e os povos,
consoante a sua ﬁdelidade (Salmos 96.13).
Para todo o sempre, adoraremos a Deus dando somente a ele
a glória devida ao seu nome (Salmos 96.8). Nossa adoração
sempre será marcada por cântico novo cantado em todas as
terras (Salmos 96.1), pois reﬂetirá nossa percepção daquele a
quem estamos destinados a conhecer e admirar em toda a
eternidade.
Rodolfo Montosa
Ouça as mensagens no
nosso site ipilon.org.br
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Tema:

Anotações:

Missão Portas Abertas
Os cristãos ex-muçulmanos constituem a maior parcela da Igreja
Perseguida. Dos 50 países da Lista Mundial da Perseguição 2020, 41
têm a opressão islâmica como tipo de perseguição. É por isso que o
tema do Domingo da Igreja Perseguida deste ano, no dia 7 de junho,
será Cristãos ex-muçulmanos. Eles estão em todos os continentes e
precisam saber que não estão sozinhos. O apoio da família da fé é
fundamental para perseverarem em meio à pressão que enfrentam.
Uma das regiões do mundo onde há grande presença de cristãos
ex-muçulmanos é a Ásia Central. É em um dos países dessa região
que encontramos Jamila (nome ﬁctício), uma jovem de 20 anos. O
pai biológico não é mais parte da família dela, visto que a mãe se
casou pela segunda vez; Jamila tem dois meio-irmãos do segundo
casamento da mãe. Como parte de uma família islâmica, ela foi
criada como muçulmana.
Devido às diﬁculdades ﬁnanceiras que a família enfrentava, aos 16
anos, ela teve um casamento arranjado com um homem bem mais
velho. O marido a tratava muito mal, a ponto de bater nela e deixar
hematomas. Finalmente, a jovem reuniu forças e coragem para fugir,
voltando para a casa da mãe. Agora ela trabalha como babá e sonha
em se tornar comissária de bordo.
Jamila entregou o coração a Jesus no ﬁnal de 2017, mas sua paixão e
zelo pelo Senhor dão a impressão de alguém mais maduro na fé. Ela
vive a nova fé em segredo. Como única cristã na família, expressa o
desejo de que toda a família, inclusive o pai biológico, conheça
Jesus como Senhor e Salvador. Ela espera ser um instrumento para
isso por meio de suas ações, comportamento e modo de viver,
reﬂetindo o amor de Deus para eles.
O rosto da jovem cristã ex-muçulmana brilhou com um sorriso ao
saber que há cristãos em todo o mundo orando por ela e pela Igreja
Perseguida. Jamila pede oração para que aprofunde cada vez mais
seu relacionamento com o Senhor e assim a vida dele ﬂua por meia
dela, alcançando outros. Ela pede pela salvação da família, que é
muçulmana, e também para que possa continuar os estudos e
realizar o sonho de ser comissária de bordo. Ela e os demais cristãos
ex-muçulmanos da Ásia Central contam com suas orações.

Intercessão Mundial
Nações
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem no seio dos mares; ainda que as águas
tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam.
Aquietem-se e saibam que eu sou Deus; sou exaltado entre as nações,
sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco; o Deus de
Jacó é o nosso refúgio (Salmos 46.1-3, 10-11 – NAA).
Nos últimos dias países de todos os continentes estão sofrendo com
a disseminação do Coronavírus. É uma crise sem precedentes em
termos de isolamento social, danos econômicos, medo. Medo, por
esses e outros motivos verdadeiros e válidos, tem angustiado
famílias, empresários, governantes, trabalhadores, até mesmo as
crianças. Ninguém tem domínio sobre o futuro, ninguém, por mais
bem informado que seja, sabe o que acontecerá no seu país ou com
os membros de sua família.
Olhando para essa necessidade, como Corpo de Cristo, clamamos
em uma só voz ao Senhor dos Exércitos, nosso Rei e Soberano pelas
nações:
- Para que o Senhor faça cessar essa tormenta que se levanta sobre
os povos.
- Pelas pessoas contaminadas, para que sejam curadas.
- Pelas autoridades de cada país, para que sejam direcionadas pelo
Senhor e deliberem em favor da proteção e bem-estar de seus
governados.
- Para que o Corpo de Cristo esteja posicionado no Senhor e atuante
na oração por todas as nações.
- Pelas equipes de saúde de todas as nações, para que o Senhor as
proteja, renove e fortaleça.
- Pela economia mundial e pelas ﬁnanças de cada família.
- Pelos missionários e agências missionárias, para que o Senhor os
proteja e levante sustento.

• Orientações importantes sobre os cultos e
as células – Como é de
conhecimento de todos,
as autoridades governamentais anunciaram
medidas para
enfrentamento da
emergência de saúde
pública decorrente do
coronavírus – COVID19.
Diante disso, adotamos as
seguintes medidas
prudenciais com relação
aos trabalhos de nossa
igreja: Cultos de domingo
– os cultos no Templo (8h
e 18h), na Vila Marízia
(9h30) e na Gleba (19h)
serão suspensos. Os
cultos das 10h e das 19h,
no Espaço Esperança,
serão transmitidos pela
internet e fechados ao
público. Tarde de
Esperança (terças-feiras) –
o culto, às 15h, será
transmitido pela internet e
fechado ao público. AMP
(sábados) – o culto de
jovens será transmitido, às
20h, pela internet e
fechado ao público.
Células – orienta-se que
as células não se reúnam
pessoalmente. Alguns
grupos já têm feito
reuniões on-line.
• Terceira Idade – Os
cultos da Terceira Idade
estão suspensos.
• Escola Bíblica
Esperança – Os cursos
estão suspensos.
• Bolsas de Estudo – A
Unicesumar disponibilizou
algumas bolsas de estudo
parciais para os cursos de
Administração e Negócios
Imobiliários na modalidade EAD. O desconto
será de 50%. Os interessados deverão entrar em
contato com o Instituto
Esperança até o dia 30 de
março, pelo telefone
3345-2262, para agendamento de horário e preenchimento de ﬁcha de

interesse. Será feita uma
triagem. A bolsa é para
membros da nossa Igreja
(1ª IPI de Londrina).
• Nutricionista – Você é
nutricionista? Tem
disponibilidade para
trabalho voluntário? O
Instituto Esperança está
precisando de um
voluntário nessa área. Os
interessados poderão
entrar em contato com a
Joyce pelo telefone
3345-2262.
• CDs de Mensagens – A
livraria Multiplicação da
Palavra suspendeu a
gravação das pregações
em CD. Para ter acesso às
mensagens, basta acessar,
gratuitamente, nossos
canais: soundcloud.com/ipilon e
youtube.com/user/1IPIdeLondrina
• Orientação sobre
Dízimos e Ofertas –
Durante este período em
que não teremos cultos
presencias, a entrega de
dízimos e ofertas deverá
ser feita das seguintes
maneiras: 1) depósito ou
transferência bancária:
TED bancário – Banco
SICOOB 756 / Agência
4355 / CC 40.236-2; ou
Banco do Brasil – 001 /
Agência 2755-3 / CC
104040-5. Favorecida:
Igreja Presbiteriana Independente de Londrina.
CNPJ: 78.295.581/0001-23.
2) Diretamente no site da
igreja pelo PayPal. Para
essa modalidade, acesse:
www.ipilon.org.br/dizimo-e-ofertas. 3) Na máquina de
cartão que está disponível,
no Espaço Esperança,
durante a semana em
horário comercial. 4) Em
dinheiro ou cheque
cruzado, depositando o
envelope no local indicado
no Espaço Esperança.

Visite o blog dos jovens
da igreja! – Textos
ediﬁcantes, podcasts,
música boa e muito mais:
missionow.tumblr.com

Escute a Rádio
Esperança no
nosso site!

